
                                                                                                                        

      

 

                                                           Coördinator bedrijfsvoering 

 

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen en kinderen uit verhoogde risicosituaties van 6 

tot 18 jaar in Ayacucho, Peru, een kleine stad in het Andesgebergte. Vaak zwerven deze kinderen op 

straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en 

onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een 

toekomst op eigen benen. Los Cachorros beschikt daarvoor over een opvanghuis met 

slaapvoorzieningen, ruimten voor educatie en groepswerk, een kantoor en een keuken. Het team 

bestaat uit een directrice, een straatwerker, een maatschappelijk werker, een psycholoog, 

groepsleiders, een kok en een schoonmaakster. Los Cachorros wordt bijgestaan door stagiaires en 

vrijwilligers. De inkomsten van los Cachorros komen van donateurs, bedrijven en fondsen. 

 

Los Cachorros is voor de locatie Peru op zoek naar een coördinator bedrijfsvoering. De coördinator 

werkt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur in Nederland. Het is een nieuwe functie en 

in principe voorzien voor drie jaar. Als coördinator bedrijfsvoering heb je zowel coördinerende als 

uitvoerende taken. De functie is ingericht om directrice en team te ondersteunen, zodat zij zich te 

kunnen concentreren op de zorgtaken. Op www.loscachorros.nl staat meer informatie over het werk 

van Los Cachorros. 

 

Taken 

• Financiële administratie, waaronder het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen, 

financiële rapportages bij projecten, beheren kasboek, budgetbewaking; 

• Opzet en uitbouw fondsenwerving in Peru volgens de doelstellingen; 

• Coördinatie van en deels zelf opstellen van de rapportages aan het bestuur t.b.v. de 

bestuursvergaderingen, de rapportages aan fondsen en het jaarverslag; 

• Aansturing medewerkers en vrijwilligers fondsenwerving, communicatie, administratie, 

keuken en schoonmaak; 

• Opstellen en bewaken van de jaarplanning voor Los Cachorros Peru; 

• Opstellen van beleidsadviezen voor het bestuur over facilitaire en financiële 

aangelegenheden; 

• Personele administratie, activiteiten administratie, voorraadbeheer, beheer van het gebouw 

en beheer van de IT; 

http://www.loscachorros.nl/


• Onderhouden van externe contacten incl. lokale overheid op het gebied van facilitaire en 

financiële aangelegenheden; 

• Onderhouden van contact met het bestuur in Nederland. 

Profiel 

Relevante opleiding op HBO- of universitair niveau; 

• Werk- of stage-ervaring op het gebied van bedrijfsvoering; 

• Gemotiveerd om bij te dragen aan de doelstellingen van Los Cachorros, opvang en 

begeleiding van straatkinderen en daarin de zorgverleners te ondersteunen; 

• Initiatiefrijk, tactvol, communicatief vaardig, in staat om met respect voor een andere cultuur 

en met weinig middelen te kunnen werken; 

• Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair team; 

• Verantwoordelijk, flexibel, enthousiast en analytisch; 

• Uitstekende kennis van de Spaanse taal in woord en geschrift of in staat zich dat in een paar 

maanden eigen te maken. Goede kennis van het Engels is een pré. 

 

Wat bieden wij? 

Een salaris volgens Peruaanse maatstaven, een positieve uitdagende werkomgeving en een contract 

voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Tevens bieden wij u hulp bij het zoeken van huisvesting. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie betreffende de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het 

bestuur, Lenny van den Brink, voorzitter@loscachorros.nl en de directrice in Peru, Alanya Santa Cruz, 

alanyasantacruz@loscachorros.nl  

 

Voor sollicitatie kunt u tot uiterlijk 31 december 2017 uw curriculum vitae met motivatiebrief sturen 

naar voorzitter@loscachorros.nl. De selectiegesprekken vinden plaats in januari 2018. 
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